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Resumo: Este artigo apresenta discussões teóricas sobre a relação existente entre o relevo e os tipos 

de solos e algumas metodologias de levantamentos digitais de solos, que utilizam como base um 

modelo digital do terreno (MDE), como representação desta relação. Os levantamentos utilizando 

MDE apresentaram bons resultados nas áreas aplicadas, de forma que esta metodologia será 

aplicada para a realização de um modelo de distribuição de solos urbano no município de Presidente 

Prudente – SP, utilizando dados de declividade, hipsometria e curvatura do relevo, gerados a partir 

de uma base de curvas de nível e informações sobre a geomorfologia realizada em estudos 

anteriores. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os solos possuem características diferenciadas, desde sua formação, que influenciam, 

diretamente, nas potencialidades de uso que cada área possui, de acordo com o tipo de solo de cada 

região. Assim é importante que haja conhecimento sobre tais características, visando o melhor 

aproveitamento e planejamento do seu uso. 

Por sua vez, o solo controla as transferências e transformações de sólidos, líquidos, gases, 

bem como de energia, e assim sendo, o conhecimento sobre a sua distribuição espacial é de 

fundamental importância. A recente e crescente preocupação ambiental tem renovado a necessidade 

pelos inventários de solos, visto que a informação sobre este recurso natural é necessária, entre 

outros, para promover o aumento da produtividade e mitigar os danos ambientais (CHAGAS, 

2013). 

As relações entre os solos e as formas da paisagem têm sido, por longo tempo, a base do 

mapeamento de solos. Tradicionalmente, utiliza-se a análise estereoscópica de fotografias aéreas 

para o delineamento manual das unidades de solo/paisagem que, posteriormente, são constatadas no 

campo. A análise digital do terreno introduz algumas vantagens em relação ao método tradicional 

para a separação dessas unidades; é uma alternativa rápida e econômica que pode ser aplicada para 

a quantificação e classificação do relevo, permitindo a definição automática ou semi-automática das 

unidades morfológicas da paisagem (IPPOLITI, et al. 2005). 

A utilização de sensores remotos mais apropriados em termos de escala e resolução, aliada à 

intensificação dos trabalhos de campo, proporcionam uma melhoria considerável no produto do 

mapeamento, porém os levantamentos detalhados são mais onerosos e requerem mais tempo de 

execução e capital investido (IBGE, 2007).  

Recentemente, o advento dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) permitiu a 

modelagem matemática do relevo e a integração de dados discretos e contínuos distribuídos na 

paisagem integrando os fatores ambientais por meio de técnicas geoestatísticas, também designado 

como Mapeamento Digital de Solos. 

Essa abordagem não prescinde de estudos de campo, mas contribui na escolha de áreas 

representativas para estudos detalhados e posteriormente na extrapolação dos dados por meio de 

modelagem (SOMMER E SCHLICHTING, 1997; MARTINS et al., 2007), de forma que o 

desenvolvimento de técnicas como nas áreas de geoprocessamento, sensoriamento remoto podem 

auxiliar no levantamento de solos de forma mais detalhada, gerando e integrando informações na 

elaboração de mapas de solos, de maneira mais rápida e menos onerosa que os métodos 



tradicionais, porém sempre mantendo um nível de comprovação da veracidade dos mapas por 

intermédio dos trabalhos de campo.   

Muitos estudos foram realizados nas áreas de Pedometria
1
 com auxílio de metodologias 

quantitativas que realizam mapeamentos semi-automáticos. Zhu et al. (2010) de previsão de 

propriedades do solo, utilizando a lógica fuzzy e regressão linear múltipla, Klingebiel et al. (1988), 

consideraram a relação existente entre a elevação do terreno e as características da paisagem e de 

solos durante os mapeamentos de solos. 

McBratney et al. (2000) utilizaram diferentes técnicas pedométricas e uma variedade de 

dados auxiliares, utilizando as abordagens de CIOPORT
2
, geoestatísticas e métodos não-lineares, 

como modelos de regressão e classificação e RNA, gerando um método híbrido. Dobos et al. (2000) 

propõe o mapeamento regional de solos através da combinação de um modelo digital de elevação e 

dados radiométricos de satélites. Burrough et al. (1994)  apresentaram discussão sobre variação 

temporal e espacial dos solos, sob três aspectos: a teoria, as aplicações e as ferramentas indicadas 

para o estudo de variabilidades dos solos, modelagem e programas estatísticos que podem ser 

utilizados para os levantamentos de solos; 

No Brasil, Alves (2008) realizou o mapeamento de solos integrando informações obtidas por 

sensoriamento remoto e geoprocessamento, imagens Landsat TM 5, obtendo resultados satisfatórios 

na estimativa de atributos e grupos texturais do solo e índices de relevo. Sirtoli (2008) realizou 

estudo sobre a utilização da geologia, atributos do terreno e índices espectrais integrados, no 

mapeamento de classes de solos, por RNA, apresenta um modelo digital de elevação e sua relação 

com os solos, o mapeamento de pedoformas com atributos topográficos secundários integrados com 

a geologia. 

A aplicação de modelos de paisagem com vistas à compreensão do comportamento dos 

atributos do solo apresenta-se como uma alternativa eficiente nos estudos das relações solo-

paisagem, pois esses modelos permitem vislumbrar o solo no sentido conceitual como corpo 

natural, ao mesmo tempo em que inter-relaciona todas as possíveis causas de variação (CAMPOS, 

2012). 

É clara, portanto, a eficiência que os mapeamentos digitais têm demonstrado ao obter bons 

resultados com menores custos e de forma mais rápida, que os mapeamentos tradicionais. Também 

é clara a importância da relação existente entre os atributos do relevo e as características dos solos. 
 

A RELEVÂNCIA DOS ATRIBUTOS DO RELEVO PARA OS MAPEAMENTOS DE 

SOLOS 

 

O uso indiscriminado do solo gerou uma série de reflexões e passou a ser alvo de novos 

estudos devido aos interesses e necessidades, como forma de permitir seu melhor aproveitamento. 

Para Bockheim et al. (2005) o solo é a materialização dos processos morfogenéticos que ocorrem na 

paisagem, caracterizando a interdependência entre solo e relevo, devendo serem estudados em 

conjunto. 

Para Carré e McBratney (2005) a paisagem é geralmente considerada como o principal fator 

para delinear e, taxonomicamente, alocar tipos de solo, visto que existe uma estratificação de 

unidades de mapeamento de solo relacionada com a paisagem, especialmente para as unidades 

fisiográficas de relevo e geomorfologia.  

                                                             
1 A aplicação de matemática e métodos estatísticos para a modelagem quantitativa dos solos, com o objetivo de analisar 

a sua distribuição, propriedades e comportamento (HEUVELINK, 2003). 

 
2
 Ao utilizar métodos de levantamentos e mapeamento de solos, há uma abordagem clássica, conhecida como o método 

CLORPT, estabelecida por Dokuchaev nos primórdios da Ciência do Solo, a qual estabelece que o solo é o resultado da 

interação entre cinco fatores: clima (Climate - Cl), organismos (Organisms - O), relevo (Relief – R), material de origem 

(Parent material - P) e tempo (Time – T). Os quatro primeiros fatores interagindo no tempo, criam uma série de 

processos específicos que levam à diferenciação em horizontes e, consequentemente, à formação do solo. Esse método 

foi implementado por Jenny em1941 (EMBRAPA, 2003). 



Campos (2012) discute o surgimento dos estudos sobre a relação solo-paisagem e mostra 

que há suposições que esses estudos foram iniciados no final do século XIX e registrados com o 

surgimento do conceito de “catena”. A partir desse conceito, vários modelos de paisagem 

propuseram estudar e entender as relações entre as condições do solo e a topografia, dentre estes 

pode se destacar o modelo de superfície geomórfica, unidades de vertente e curvatura do terreno. 

Queiroz-Neto (2002) ao apresentar um histórico sobre os estudos das relações entre solos e 

paisagem, também aborda sobre o conceito de “catena”, proposto por Milne (1934), que define 

“catena” como uma unidade prática de mapeamento que agrupa solos, que mesmo colocados em 

pontos diferentes de um sistema natural de classificação, estão relacionados por condições 

topográficas e se repetem conforme as mesmas características apresentadas na paisagem.  

A ideia de tridimensionalidade da organização do solo, ou “catena”, indica que os perfis de 

solos sucedem-se nas vertentes e apresentam uma relação genética em diferentes formas de relevo. 

Este conceito é a base fundamental para o desenvolvimento de metodologias que relacionem 

atributos da paisagem com o solo (BOCKHEIM et al., 2005). 

Martins et al. (2007) discutem o conceito de bio-resistasia, sobre o balanço entre os 

processos químicos e físicos nas vertentes, derivado de Erhardt (1956), como importante nos 

estudos da relação solo e paisagem. A ideia principal é a existência de mecanismos sistêmicos que 

promovem o equilíbrio dinâmico na paisagem, relacionados com o desenvolvimento das superfícies 

geomórficas com a maturidade dos solos.  

O uso dos conceitos de superfícies geomórficas, unidades de vertentes e curvatura do terreno 

nos estudos de solo-paisagem são fundamentais para estudos de gênese, levantamento e 

classificação de solos, assim como, para a obtenção de informações de estimativas de erosão, 

estabelecimento de manejo, planejamento e uso do solo (CAMPOS, 2012). 

Conforme Lepsch (2002) o relevo é o fator que promove diferenças facilmente perceptíveis 

no solo, pela variação de cor, que podem ocorrer a distâncias relativamente pequenas, em sua 

maioria, resultantes de desigualdades na distribuição no terreno de água da chuva, luz, calor do sol e 

erosão. 

O relevo é um fator que atua diretamente sobre o regime hídrico dos solos, aumentando ou 

reduzido o volume de água e influenciando o tempo de formação dos diferentes solos, com atuação 

local, em escala da vertente, visto que as formas do relevo exercem papel decisivo no tempo de 

exposição dos materiais de origem, na intensidade e direção do fluxo da água no perfil, de forma 

que haverá variações nos processos pedogenéticos (SILVA, 2011; CAMPOS, 2012). 

Conforme Chagas (2013) a topografia do terreno exerce enorme controle sobre os processos 

hidrológicos superficiais e sobre os ecossistemas, influenciando a absorção da radiação solar, 

precipitação, escoamento superficial, evaporação, regime de umidade do solo e tipo de vegetação.  

O relevo tem influência sobre o comportamento do solo, à medida que se dirige da posição 

mais alta à posição mais baixa. Haverá maior concentração de umidade nesta direção, ocasionado 

tanto pelo escoamento superficial como pelo fluxo subsuperficial, comandado primordialmente pela 

ação gravitacional, que poderá influenciar diretamente no processo genético dos solos. De forma 

que, nos locais com maiores declividades, devido à intensidade dos processos erosivos, há 

ocorrência de solos mais jovens, que em geral são pouco desenvolvidos, já nas áreas onde as 

declividades são mais suaves os solos são mais desenvolvidos (DEMATTÊ et al., 1996; CAMPOS, 

2012; SILVA, 2011; CHAGAS, 2013). 

Chagas (2013) indica a estreita relação entre o plano de curvatura e a espessura dos solos. 

Como regra geral, os solos mais profundos e mais evoluídos ocupam encostas convexas, enquanto 

os mais rasos (saprolíticos) e menos evoluídos tendem a ocorrer em encostas côncavas. Também 

propõe que as condições de energia e fluxo de massa influenciam os tipos de vegetação e sua 

sucessão e estes fluxos são afetados pela topografia através da influência combinada da elevação, 

declividade, orientação e rugosidade do terreno. 

Para Campos (2012) os estudos sobre as relações solo-paisagem são importantes para os 

levantamentos dos atributos do solo e o mapeamento de solos, visto que a associação entre os 

atributos topográficos, tais como: a inclinação e a declividade do terreno, a orientação e a curvatura 



da superfície terrestre, juntamente com as classes de solos é potencialmente útil para melhorar a 

predição da ocorrência dos tipos de solos nas paisagens. 

Este autor resgata o modelo de paisagem estabelecido por Troeh (1965), que baseia-se na 

curvatura do terreno. As pedoformas podem ser: lineares, convexas e côncavas, ao qual associa o 

perfil (inclinação) e curvatura (curva) da paisagem, dessa maneira influencia nos movimentos e 

distribuição dos fluxos de água (convergência e divergência) e tendo como consequências as 

variações nos solos. 

Para Ippoliti, et al. (2005) e Carré e Mcbratney (2005) os principais atributos topográficos 

usados para a delimitação de solos são: a elevação, a declividade, a orientação e a curvatura da 

superfície terrestre. Em geral, os métodos que organizam a superfície de acordo com um modelo 

morfológico mostraram potencial para melhorar a predição de ocorrência dos tipos de solos, visto 

que a posição na paisagem influencia os processos de formação e nos atributos pedológicos. 

Para Valeriano (2003) outro fator que deve ser analisado é a curvatura vertical que se refere 

ao caráter convexo/côncavo do terreno. Essa variável está relacionada aos processos de migração e 

acúmulo de água, minerais e matéria orgânica no solo através da superfície, proporcionados pela 

gravidade. Associada à exposição de vertentes, a curvatura vertical desempenha papel importante 

sobre a evapotranspiração e o decorrente balanço hídrico. 

De acordo com Valeriano (2008) as classes de curvaturas horizontais (convergente, planar 

ou divergente) e verticais (côncavo, retilíneo ou convexo) podem ser combinadas para fornecer 

indicação da forma do terreno, conforme pode ser visto na Figura 1. 

 

 
FIGURA 1: Combinação das curvaturas para caracterização das formas de terreno. 

FONTE: VALERIANO, 2008. 

 

A curvatura do terreno, que controla o fluxo superficial de água no solo, é o principal fator 

que determina a profundidade do solo entre as encostas côncavas e convexas, com os solos menos 

profundos ocupando as encostas côncavas e os mais profundos as encostas convexas. Essas formas 

influenciam na distribuição de água e materiais solúveis das partes mais elevadas para as mais 

baixas e sobre a propensão de a água convergir ou divergir à medida que atravessa o terreno 

(GALLANT e WILSON, 2000; CHAGAS, 2013). 

Os estudos da inclinação das vertentes, também podem auxiliar os estudos relacionados às 

erosões. Segundo os estudos realizados por Stabile e Vieira (2010) a curvatura das vertentes é, em 

muitos estudos, parâmetro negligenciado na análise da erosão, entretanto, é evidente a maior 

ocorrência da erosão em vertentes côncavas, associadas às cabeceiras de drenagem e aos anfiteatros 

de encosta. 

Muitos pesquisadores têm encontrado em seus estudos relações estatísticas satisfatórias 

entre atributos do terreno facilmente derivados de um MDE, como de declividade e de aspecto, pois 

estes modelos permitem uma aproximação topográfica da realidade com base em curvas de nível e 



canais de drenagem, oferecendo suporte para o mapeamento de diversos parâmetros topográficos 

(KINGEBIEL et al., 1988; STABILE e VIEIRA, 2010). 

 

EXPERIÊNCIAS DA APLICAÇÃO DE MDE
3
 NOS ESTUDOS ENTRE RELAÇÃO DO 

RELEVO E SOLOS 

 

Queiroz-Neto (2002) realizou levantamento regional ao longo do vale do rio do Peixe e 

comparou as relações entre as formas de relevo e os solos e confirmou, em mapeamento realizado 

em Bauru - SP, a relação entre tipos de relevo e coberturas pedológicas, permitindo a generalização 

dos resultados. 

Martins et al. (2007), ao realizar estudos no Parque Nacional da Serra dos Órgãos - RJ, 

utilizaram o MDT que agregou informações sobre o relevo e seus parâmetros derivados, como 

declividade, altitude e curvatura para classificação dos solos, juntamente com análises químicas e 

físicas das amostras coletadas, sem considerar a descrição de perfis de solo e correlacionando essas 

análises com os domínios geomorfológicos e fitofisionômicos da área.  

Sousa Junior e Demattê (2008) realizaram trabalho de caracterização de unidades de 

mapeamento de solos Nas regiões de Ibaté e São Carlos - SP, utilizando como base um MDE, do 

qual foram extraídos os mapas de classes de declividade e elevação, e que por meio da tabulação 

cruzada, determinaram a incidência de cada solo nas respectivas classes de declives e altitudes, 

posteriormente comparado com um mapa de solos semidetalhado feito pelo método tradicional.  

De acordo com esse estudo, cada solo apresentou comportamento diferenciado em relação às 

classes de declive, porém, nas faixas limítrofes de declividade houve sobreposição de dois ou mais 

solos. Assim, concluíram que o conhecimento da distribuição dos solos no relevo é de grande 

relevância, pois facilita a execução do levantamento de solos. Para este caso o modelo de elevação 

apresentou semelhanças com o mapa de solos, podendo auxiliar na sua determinação. No entanto as 

variações de solo são mais complexas, não sendo possível dispensar as observações de campo. 

Para Moore et al. (1993) os levantamentos de solos podem ser melhorados por meio da 

utilização de atributos do terreno derivados de um MDE, fornecendo assim, um método para 

geração de mapas de alta resolução, os quais são potencialmente importantes, pois possibilitam a 

identificação de aspectos da superfície do terreno que são difíceis de serem notados na interpretação 

de fotografias aéreas tradicionais.  

Stabile e Vieira (2010) realizaram estudo em que analisam o papel da topografia sobre a 

distribuição das feições erosivas na bacia hidrográfica Água da Faca, em Piratininga – SP, 

utilizando por base um MDE, que deu suporte à elaboração dos mapas de hipsometria, declividade, 

curvatura em perfil e planta das vertentes. Concluiu-se que o MDE foi um instrumento relevante 

para o cumprimento da metodologia proposta, visto que permite uma análise mais profunda da 

relação entre os parâmetros, por meio de sua sobreposição, além de facilitar testes com diversos 

intervalos para os mapas, subsidiando uma escolha mais acurada das classes utilizadas, que deve ser 

combinada com reflexões sobre os produtos derivados e apoio de material bibliográfico. 

Carré e McBratney (2005) definiram o conceito de Terron como uma entidade solo-

paisagem que combina solo e a paisagem ao mesmo tempo, descrito pelas propriedades do solo e 

características da paisagem e suas interações. Para os autores Terron é uma entidade que integra 

todas as propriedades do solo (Pedon) com fatores topográficos de formação do solo (aqui 

representado por características de paisagem), que pode ser assimilado ao terreno. 

Os estudos sobre o Terron utilizaram o método de observação de uma típica base de dados 

de solos franceses, relacionando estas observações com características da paisagem, espacialmente 

contínuos derivados de um MDE, tais como a altitude, ângulo da declividade, índice topográfico 

                                                             
3
 Os trabalhos apresentados utilizam os conceitos de MDE (Modelo Digital de Elevação), MDT (Modelo Digital do 

Terreno) e MNT (Modelo Numérico do Terreno). 



composto
4
, e curvatura da superfície, foram obtidos bons resultados podendo permitir um melhor 

gerenciamento do solo (CARRÉ e McBRATNEY, 2005). 

Ippoliti et al. (2005) realizaram um trabalho utilizando um SIG para o delineamento das 

geoformas e pedopaisagens em um estudo de caso em microbacia do município de Viçosa - MG, a 

partir dos dados da carta topográfica, com escala de 1:50.000, com a qual foi gerado um MNT e 

extraídas as seguintes informações sobre o relevo: elevação, declividade e curvatura.  

Com auxílio de trabalhos de campo alcançaram uma exatidão global de 72 % na 

classificação das formas da paisagem e na correlação entre as classes obtidas com as classes de 

solos dominantes. Elaboraram um mapa síntese preliminar de distribuição de pedoformas, que 

auxiliou no mapeamento de solos e que mostrou-se uma alternativa rápida e econômica em 

comparação ao delineamento manual a partir da análise estereoscópica de fotografias aéreas. 

O principal mérito do método descrito foi a maior eficiência obtida no trabalho de campo, 

após a realização de uma classificação digital preliminar, em virtude de um modelo de ocorrência 

de solos previamente conhecido. Contudo, deve-se salientar a importância da conferência em 

campo, de modo, não só a observar variações não evidentes no material cartográfico, tais como: 

mudanças no material de origem ou aspectos relativos à erosão atual, mas também promover os 

ajustes necessários (IPPOLITI et al., 2005). 

Esses autores propõem que o aprimoramento do método utilizado seria possível por meio da 

utilização de material com maior resolução espacial, para permitir a geração de MNTs mais 

detalhados, bem como a aplicação de diferentes métodos de classificação numérica, como 

supervisionadas, não supervisionadas ou “fuzzy”, dos atributos para a separação de geoformas com 

maior detalhamento, bem como a realização de análises de exatidão dessas classificações em 

associação com os solos presentes em cada pedoforma. 

O uso de produtos derivados do MDE aumenta a eficiência do trabalho de campo, 

permitindo que o pesquisador possa executar uma interpretação mais completa, e, assim, gerar 

melhores mapas preliminares no escritório, tornando o mapeamento de solos mais rápido e mais 

eficiente, com gasto menor de tempo para cobrir áreas mais amplas. Além da melhoria da qualidade 

dos produtos dos mapas de solos, descrições do solo e interpretações dos dados tabulares associados 

que aumentam, consideravelmente, a capacidade dos cientistas do solo para fornecer interpretações 

precisas e versáteis de um levantamento de solos (KINGEBIEL et al., 1988). 
Os atributos do terreno podem ser divididos em atributos primários ou secundários 

(compostos). Os atributos primários, diretamente calculados com base no MDE, incluem variáveis 

como: elevação, declividade, aspecto, plano e perfil de curvatura, comprimento do caminho do 

fluxo e área específica de contribuição. Dentre estes a declividade é considerada um dos atributos 

topográficos primários de maior relevância entre os que controlam os processos pedogenéticos, pois 

afeta diretamente a velocidade do fluxo superficial e subsuperficial de água e consequentemente o 

teor de água no solo, o potencial de erosão/deposição, e muitos outros processos importantes 

(GALLANT & WILSON, 2000; CHAGAS, 2013). 

Stabile e Vieira (2009) utilizam o MDT em estudos geomorfológicos, que conforme Silva 

(2003) é um tipo de MDE, e correspondem à descrição espacial dos diversos tipos de terreno. 

Expressa de forma contínua o tipo de relevo, e também sé um dos meios pelos quais dados 

modelados em ambiente SIG podem ser apresentados. Permitem uma aproximação topográfica da 

realidade a partir de curvas de nível e canais de drenagem. Podem ser utilizados para o mapeamento 

de diversos parâmetros topográficos e para sua análise. E conforme Klingebiel et. al. (1988) os 

                                                             

4
 O índice CTI é um atributo topográfico secundário desenvolvido para estudos de topossequências em áreas declivosas 

(Moore et al., 1993), definido como uma função da declividade e da área de contribuição por unidade de largura 

ortogonal à direção do fluxo (CHAGAS et al., 2013). 

 



mapas derivados do MDE, em geral, são excelentes ferramentas para determinar áreas 

representativas para coleta de amostras no campo. 

 

CARACTERÍSTICAS DO RELEVO DE PRESIDENTE PRUDENTE  
 

Conforme Sousa Junior e Demattê (2008) o MDE pode auxiliar na identificação de unidades 

de paisagem, além de ser etapa necessária para elaboração dos mapas de declividade e de curvatura. 

Assim, a elaboração de um MDE da região de estudo foi o procedimento inicial para obtenção dos 

modelos com atributos do relevo. 

Para a elaboração do MDE no ArcGIS foi utilizada a base de curvas de nível de 10 em 10 

metros, disponibilizada pela Prefeitura municipal de Presidente Prudente – SP, em format digital, na 

escala de 1:20.000 e a ferramenta “3D Analist Tools – Raster interpolation – Topo to raster”. O 

MDE está apresentado na Figura 2, como mapa hipsométrico.  

 

 
FIGURA 2: Mapa de hipsometria do perímetro urbano de Presidente Prudente – SP 

 

O MDE foi utilizado como base para a elaboração do mapa de curvatura do relevo, que teve 

suas categorias definidas após diversos testes para adequação dos tipos de curvatura às informações 

das curvas de nível. Nesta etapa, os cálculos adotados pelo programa fornecem valores positivos 

para as curvaturas convexas, valores negativos para as curvaturas côncavas e valores nulos para a 

curvatura retilínea. Valeriano (2003) e Stabile e Vieira (2010) utilizando outro método, mas que 

fornece padrões de valores semelhantes, afirmam que uma parcela muito pequena do que se estima 

ser retilíneo apresenta curvatura rigorosamente nula, sendo necessária uma faixa de tolerância. 

Valeriano (2003) e Valeriano e Carvalho Junior (2003) realizaram testes em conjunto sobre 

6 MDE’s para a determinação dos limiares para vertentes retilíneas, que consistiram da geração de 

mapas que foram submetidos a comparações interpretativas com as cartas topográficas e da 

observação em escala padronizada de perfis de vertentes representativas e excepcionais de cada 

área.  



Os testes realizados por Valeriano (2003) foram complementados por descrições relatadas 

na literatura geomorfológica e pelo próprio conhecimento de campo e levaram à seleção do 

intervalo de –0,55% 100 m
-1

 a + 0,55% 100 m
-1

 para a classe de vertentes retilíneas. Valores abaixo 

desse intervalo foram classificados como côncavos e, acima, convexos. 

Esses valores foram utilizados como base para a elaboração do mapa de curvatura do relevo 

de Presidente Prudente – SP, realizado no aplicativo ArcGIS 10, gerado pelas ferramentas “Spacial 

Analyst Tools – Surface – Curvature”. Foram definidas três classes (côncava, convexa e retilínea), 

com seleção de intervalo de – 0,5% a +0,5% para a classe de vertentes retilíneas, baseado em 

Valeriano (2003) e por se aproximar da delimitação feita manualmente em uma área de teste. O 

mapa em formato raster foi passado pelo filtro (Spacial Analyst Tools – Neighborhood – Filter) 4 

vezes e transformado em dado vetorial, conforme apresentado na Figura 3. 

 

 
FIGURA 3: Mapa de curvatura do relevo do perímetro urbano de Presidente Prudente –SP. 

 

Para a elaboração do mapa de declividade foi utilizado a ferramenta “Spacial Analyst Tools 

– Surface – Slope” com os parâmetros propostos EMBRAPA (2006).  

 

 A EMBRAPA (2006) propõe a utilização das seguintes classes de declividades: 0 – 3%, 3 – 

8%, 8 – 20%, 20 – 45% e 45 – 75%, e acima de 75%: 

• Plano – superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os desnivelamentos são muito 

pequenos, com declividades variáveis de 0 a 3%. 

• Suave ondulado – superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de 

colinas e/ou outeiros (elevações de altitudes relativas até 50m e de 50 a 100m, 

respectivamente), apresentando declives suaves, predominantemente variáveis de 3 a 8%. 

• Ondulado – superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de 

colinas e/ou outeiros, apresentando declives moderados, predominantemente variáveis de 8 a 

20%. 

• Forte ondulado – superfície de topografia movimentada, formada por outeiros e/ou morros 

(elevações de 50 a 100m e de 100 a 200m de altitudes relativas, respectivamente) e 

raramente colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%. 



• Montanhoso – superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas acidentadas, 

usualmente constituídas por morros, montanhas, maciços montanhosos e alinhamentos 

montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes e declives fortes e muito 

fortes, predominantemente variáveis de 45 a 75%. 

• Escarpado – áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo superfícies muito 

íngremes e escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés, frentes de cuestas, falésias, 

vertentes de declives muito fortes, usualmente ultrapassando 75%. 

Porém, as classes de relevo montanhoso de 45 – 75% e escarpado acima de 75%, foram 

agrupadas em uma única classe de 45 – 100%. A Figura 4 apresenta os resultados dessa 

classificação no perímetro urbano de Presidente Prudente - SP. 

 

 
FIGURA 4: Mapa clinográfico do perímetro urbano de Presidente Prudente – SP, baseado em 

EMBRAPA (2006). 

 
Sobre as características geomorfológicas da região, Nunes e Fushimi (2010) realizaram o mapa 

geomorfológico do município de Presidente Prudente-SP, identificando três compartimentos de relevo. 

As principais formas de relevo na região são as colinas médias e os morrotes alongados e 

espigões, sendo que nas colinas médias as declividades são baixas (até 15%), com amplitudes 

inferiores a 100 metros, e nos morrotes alongados e espigões as amplitudes também se apresentam 

menores que 100 metros, porém as declividades são em sua maioria médias a altas (acima de 15%) 

apresentando relevo acidentado associado aos arenitos com cimentação carbonática da Formação 

Adamantina (NUNES, 2002). 



 
FIGURA 5: Mapa geomorfológico do perímetro urbano de Presidente Prudente - SP. 

FONTE: NUNES e FUSHIMI, 2011. 

 

Ao relacionar dados geomorfológicos e pedológicos, nota-se que no setor oeste dominam as 

colinas amplas de topos suavemente ondulados, com declividade que variam entre 0 a 10%. 

Predominam, nessas áreas, os Latossolos Vermelhos profundos e bem drenados. Ocorre, também, 

uma predominância de interflúvios sem orientação preferencial, com topos angulosos e achatados, e 

vertentes com perfis retilíneos. A drenagem é de média a alta densidade, com padrão dendrítico e 

vales fechados (NUNES, 2002). 

As áreas de declividade acentuada (de 10 a <20%) que, na sua maioria, localizam-se no setor 

leste, apresentam vários sistemas de embaciamento de águas, com morfologia de cabeceiras de 

drenagem em anfiteatros, com um sistema de drenagem dendrítico nas áreas em que afloram os 

arenitos da Formação Adamantina (NUNES, 2002), conforme Quadro 1: 

 

QUADRO 1: Relação de feições geológicas, geomorfológicas e pedológicas do município de 

Presidente Prudente - SP 
Relevo  Tipos de solos Geologia 

1. Topos suavemente 

ondulados das colinas 

convexizadas 

1. Solos desenvolvidos (associação 

Latossolos Vermelhos) 

2. Solos rasos a desenvolvidos 
(associação Argissolos Vermelhos) 

3. Solos rasos (associação Neossolos 

Regolíticos) 

Afloramento dos arenitos 

flúvio-lacustres da 

Formação Adamantina 

2. Domínio das vertentes 

côncavas, convexas e 
retilíneas. 

1. Solos rasos a desenvolvidos 
(associação Argissolos Vermelhos)  

2.  Solos rasos (associação Neossolos 

Regolíticos) 

Afloramento dos arenitos 

flúvio-lacustres da 
Formação Adamantina 

3. Planícies aluviais e 

alvéolos 

1. Solos hidromórficos (associação 

Planossolos e Gleissolos)  

2. Materiais sedimentares e 

manufaturados de origem tecnogênica 

Afloramento dos arenitos 

flúvio-lacustres da 

Formação Adamantina. 

 

FONTE: NUNES e FUSHIMI, 2010. 



Sobre as características dos solos, Oliveira (1999) propôs o Mapa Pedológico do Estado de 

São Paulo na escala 1:500.000 e nele foram identificados oito tipos de solos no Oeste Paulista: os 

Argissolos Vermelho-Amarelos, os Argissolos Vermelhos, os Latossolos Vermelhos, os Nitossolos 

Vermelhos, os Gleissolos Háplicos, os Neossolos Quartzarênicos, os Neossolos Flúvicos e os 

Neossolos Litólicos.  

Os mais representativos da região de Presidente Prudente-SP são: solos desenvolvidos, solos 

rasos a desenvolvidos, solos rasos e solos hidromórficos, associados aos Latossolos, Argissolos, 

Neossolos, Planossolos e Gleissolos, respectivamente. Apresentam-se como resultados de processos 

pedogenéticos ocorridos em rochas areníticas do Grupo Bauru (Formações Caiuá, Santo Anastácio 

e Adamantina) e basálticas do Grupo São Bento (Formação Serra Geral) (FUSHIMI, 2012). 

O estudo de Fushimi (2012) possibilitou a identificação das principais classes de solos no 

município de Presidente Prudente – SP. Entretanto, devido a sua extensão territorial de 562,795 

km², necessita de um maior número de pontos de coleta, pela possibilidade de existência de classes 

de solos que não foram observados nestes pontos de coleta, por estarem localizados em menores 

áreas, ou distantes destes pontos de coleta, ou em faixas de transição.  

Segundo Fushimi (2012), na região de Presidente Prudente - SP, os Latossolos, estão 

localizados em relevos ondulados, com topos arredondados e vertentes convexas, cujas declividades 

variam entre 5 a 15%, os argissolos em relevos suavemente ondulados a ondulados, em declividades 

aproximadas entre 5 a 20%, os Neossolos são mais frequentes em vertentes côncavas e convexas, 

com declividades acima de 20%, associados aos Neossolos Regolíticos, e os solos hidromórficos 

(planossolos e gleissolos) em fundos de vales chatos, alvéolos e planícies aluviais em declividades 

médias entre 0 a 5%. Portanto, a declividade do terreno está relacionada às características dos solos 

e será utilizada para a correlação e cumprimento de um dos objetivos específicos de determinar 

padrões onde há quebra de relevo que possam indicar mudanças nas classes de mapeamento do solo 

em Presidente Prudente – SP. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

As características apresentadas nos mapas de hipsometria, clinográfico, curvatura do relevo 

e geomorfológico serão organizadas em um mapa síntese para o cruzamento de planos de 

informação que serão utilizados, posteriormente, no processamento com as RNA.  

Juntamente com estas informações serão acrescentadas as análises físicas e texturais das 

amostradas coletadas, obtendo os teores de silte, areia e argila, classificados de acordo com o 

diagrama de classes texturais proposto pelo United State Departament Agriculture (U.S.D.A.), 

proposto pela EMBRAPA, 1997. 

A partir da análise textural e a descrição morfológica será possível identificar os tipos de 

solos que serão cruzados com as informações do relevo, que após processadas com as RNA’s 

permitirão inferir um esboço pedológico urbano de Presidente Prudente – SP. 
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